Podsumowanie działań 14.02 – 13.03
dla projektu XYZ

Opracował: Paweł Horodecki
Email. p.horodecki@brandactive.pl
Tel. 723539215
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Poniżej przedstawiam raport z prowadzonych działań dla Twojego sklepu. W planach na ten okres
mieliśmy:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kampanie Google Ads w budżecie do 5000zł
Kampanie Facebook Ads w budżecie do 5000zł
Pozycjonowanie e-commerce
o Pozyskiwanie linków
o Dostarczanie contentu
o Media do 1000zł
Prowadzenie kanałów Social Media
o Facebook
o Instagram
o Grupa
o Moderacja treści
o Do 40 aktywności
Email Marketing Automation
o Sales Manago
Wsparcie graficzne
Zarządzanie Ceneo
Zarządzanie Refericon
Zarządzanie Picodi
Stworzenie 2 artykułów na blog
Monitoring Internetu – Brand24
Analiza statystyk
Bieżące wsparcie
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Raport PPC
poniżej przedstawiam raport z kampanii w Google Ads w okresie 14.02 -13.03.2020r.:
W ostatnim okresie rozliczeniowym sklep osiągnął przychody łączne w wysokości 615 938,58zł.

Z samych kampanii w Google Ads przychód łączny wyniósł 142 758,31 zł przy koszcie łącznym
3016,24 zł.
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Dodatkowo, wartość konwersji wspomaganych dla kampanii w Google Ads wyniosła w tym okresie:
126 011,61 zł.

Ogólne dane e-commerce przedstawiają się następująco:

Strona | 4
Raport dla xyz.pl

Spośród produktów największym zainteresowaniem cieszyły się ………. Z pozostałych kategorii
produktów mocno konwertująca jest również …………..

Pod kątem urządzeń, niemal 16% wszystkich zakupów z kampanii Google Ads realizowanych było z
urządzeń PC, tylko niespełna 7% z mobile, a zaledwie 0,85% z tabletów. Dane te uwzględnimy w
aktualnie prowadzonych kampaniach, skupiając się w większej mierze na poszerzaniu ilości transakcji
z komputerów.
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Przykładowe kreacje reklam:
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Facebook Ads
Na kampanie wydaliśmy 2994,41 zł zyskując przy tym 711 transakcji na łączną kwotę 113956,76zł.
Przykładowe wyniki z kampanii Facebook:

Ze względu na zaistniałą sytuację ograniczyliśmy budżety na kampanie do minimum. Do czasu
uzupełnienia asortymentu będziemy tworzyć kampanie jedynie na aktywność oraz produkty, które
dostępne są w sklepie.
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Raport SEO
I. Frazy w top 3, top 10 i top 50 wyników wyszukiwania oraz widoczność - Senuto:
Komentarz: Widoczność sklepu stopniowo pnie się w górę. Spory przyrost mamy w zarówno w top 3,
top 10 oraz top 50: w porównaniu do poprzedniego okresu rozliczeniowego mamy tu wzrost ilości fraz
w top 3 o: 18, w top 10 o: 40, w top 50 o: 109.
Luty:

Marzec:
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II. Ruch organiczny w porównaniu z poprzednim okresem rozliczeniowym:
Komentarz: Ruch w porównaniu z ostatnim okresem rozliczeniowym jest większy o 60,14% (z 3 909
użytkowników do 6 260). Tak duży wzrost jest związany również z wzrostem popytu na produkty typu:
xyz.

III. Frazy, po których użytkownicy najczęściej odwiedzali sklep w okresie 14.02-13.03:
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IV. Plany na przyszły miesiąc (teksty, plan linkowania), raporty z linkowania z poprzedniego okresu
rozliczeniowego:
•

Link do arkusza
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Email Marketing Automation
Plan na miniony okres rozliczeniowy:
•
•
•
•
•

Kampania Web Push - Zrealizowane
2 mailingi produktowe - Zrealizowane
1 mailing porada/blog - Zrealizowane
Optymalizacja bazy kontaktów – Zrealizowane
Wdrożenie dynamicznej ramki rekomendacji - W trakcie realizacji

Reguły automatyzacji ostatnio oglądane, winback, porzucony koszyk (ost. 30 dni):

278 - e-maili automatycznych
118 - otwartych wiadomości z reguł
44- kliknięte wiadomości z reguł
Bezpośrednie przychody z reguł:
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Kontakty

Kontakty monitorowane:
•

7 573

Kontakty Opt - in:
•

5104

E-mail marketing
E-mail marketing zanotował przychody na poziomie 7 375,25 zł. Przychody z mailingów wzrosły o
396,04 zł w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Najlepszym mailingiem był mailing: “XYZ”, który zanotował:
Otwarć: 934
Kliknięć: 241
OR: 18,5%
CR: 4,5%
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Wyniki sprzedażowe

Łączny bezpośredni przychód wyniósł 9149,20 zł.
Konwersje wspomagane:

Wartość konwersji wspomaganych wyniosła: 7 636,96 zł
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Propozycje nowych działań
W tym miesiącu chcemy się skupić na mało sprzedażowych działaniach, czyli przygotowywaniu
poradników w formie mailingu oraz kampanii typu Web Push prowadzących do najnowszych wpisów
Blogowych. Obecnie tego typu kampanie cechuje największy OR oraz CTR ze wszystkich, które
testowaliśmy w poprzednim miesiącu. Dodatkowo, chcemy wdrożyć ramki rekomendacji, które
będziemy testować na stronie sklepu.
Plan na kolejny miesiąc rozliczeniowy
•
•
•
•

2 mailingi typu porada Blog
1 mailing sprzedażowy
1 kampania typu Web Push
Wdrożenie ramki rekomendacji
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Wyniki z pozostałych działań
•
•
•
•
•

Refericon
4 transakcje na łączną kwotę 472,32zł
Picodi
18 transakcji na łączną kwotę 3203,09zł
PWA
88 transakcji na łączną kwotę 15390,89zł
Ceneo
33 transakcje na łączną kwotę 5040,68zł
Organic
635 transakcji na łączną kwotę 111594,53zł

Plan na kolejny okres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kampanie Google Ads
Kampanie Facebook Ads
Pozycjonowanie e-commerce
Moderacja kanałów Social Media
Email Marketing Automation
Wsparcie graficzne
Zarządzanie Ceneo
Zarządzanie Refericon
Zarządzanie Picodi
Stworzenie 2 artykułów na blog
Monitoring Internetu – Brand24
Analiza statystyk
Bieżące wsparcie

Powyższy zakres jest zakresem wynikający z umowy lub z indywidualnych bieżących ustaleń.
Podsumowanie
Stale notujemy wzrosty w poszczególnych źródłach. Aktualna sytuacja może przyczynić się
pozytywnie do sprzedaży w sklepie w kolejnych miesiącach. Zwiększone zainteresowanie produktami i
„robienie zapasów” przez klientów oznacza dla nas powiększenie list remarketingowych i pozyskanie
nowych klientów, z których część z pewnością powróci. Cała sytuacja z epidemią zmieni również
przyzwyczajenia zakupowe części klientów – przerzucą się na online.
Aktualny okres przejdziemy bez większych akcji marketingowych – bardziej skupimy się na
aktywnościach, zwiększeniu rozpoznawalności, budowaniu zaufania do marki, aniżeli sprzedaży.
Jeżeli masz pytania lub zapotrzebowanie na inne niestandardowe działania to jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam
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